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BOHÁČ A LAZAR (Lukáš 16:19-31) 

Verš k zapamatování: „Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!“ 2. Korintským 6:2b 

CÍL: Naučit, že osud ve věčnosti je určen správným výběrem v tomto životě a že správný 
výběr je možné udělat právě teď. 

ÚVOD: Ondra byl nemocný a musel ležet v posteli. Jeho sestry a bratři odešli do školy a matka 
byla zaneprázdněna domácími pracemi. Po obědě poslouchal rádio a brzy se unavil. Pak četl 
knihu, dokud nebyl ospalý a nakonec usnul. Probudil ho velký hluk a smích. Zdálo se mu, že na 
dvoře je mnoho dětí. 
„Kdo tam může být?“ byla jeho první myšlenka. „Asi se dobře baví!“ Chtěl se podívat z okna, ale 
během jeho spánku maminka zatáhla závěsy. „Velmi bych si přál vidět je!“ myslel si. Pokaždé, 
když se ozval nový výkřik a výbuchy smíchu, přál si to vidět ještě více. 

Nakonec přišla maminka a roztáhla závěsy. Ondra se zvědavě podíval ven. Velmi ho překvapilo, 
co viděl. „Podívej se tam,“ zakřičel, „sníh!“ Zatímco spal, napadl první sníh. Sousedovy děti po 
příchodu ze školy dělaly sněhuláka a koulovaly se. Ondra věděl, že se k této zábavě nemůže 
připojit, ale může se na ně alespoň dívat oknem. 

Je mnoho věcí, které bychom si rádi prohlédli. Toužíme nahlédnout do krabic pod vánočním 
stromkem. Děti by chtěly nahlédnout do budoucnosti, kdy budou dospělé. Mnoho lidí zajímá, co 
se s nimi stane po smrti. 

PŘÍBĚH: Jednoho dne Pán Ježíš vyprávěl příběh o dvou mužích, kteří žili blízko sebe, zemřeli 
přibližně ve stejnou dobu, ale po své smrti šel každý na jiné místo. Je to jako pohled za 
zvednutou záclonu. 

Obrázek 1 

Jeden z nich byl velmi bohatý. Měl nádherný dům plný sluhů. Oblékal se jako král - nosil oděv 
z jemného plátna a purpurová roucha. Každý den se veselil a hodoval. Měl zkrátka všechno, co si 
přál, užíval si to a o nic jiného se nestaral. 

Obrázek 2 + 3 

Druhý muž byl žebrákem a jmenoval se Lazar. Měl na sobě jen nějaké hadry a jeho tělo bylo 
pokryto velkými, ošklivými vředy. Psi z ulice přicházeli lízat jeho rány. Žebrák lehával den co den 
v blízkosti boháčových dveří a toužil po tom, aby mu někdo přinesl alespoň to, co spadlo 
z boháčova stolu na zem. 

Ale mezi oběma muži byl i jiný důležitý rozdíl. 

Víme, že oba byli hříšní, protože Bible říká, že „všichni zhřešili“ (Římanům 3:23) a „není, kdo by 
činil dobro, není ani jeden.“ (Římanům 3:12) Všichni - to znamená: boháč, žebrák, ale i ty a já. 
Hřích porušuje Boží nařízení. Bůh říká: „Nebudeš krást“ a také: „Nebudeš toužit po ničem, co 
mají jiní.“ Říká: „Nezabiješ,“ ale říká také, že nesmíš nikoho nenávidět, protože i to je hřích. Říká, 
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abychom nikoho a nic nemilovali více než Boha. Hříchem jsou všechny špatné myšlenky, špatná 
slova a špatné věci, které děláme. 

Lazar věřil v Boha. Jeho jméno znamená „Bůh je moje pomoc“. Z toho usuzujeme, že důvěřoval 
Bohu. Mohlo by se zdát, že se o Lazara nikdo nestaral, ale Bůh o něm věděl. 

Bůh miluje všechny lidi, miloval i boháče a byl by i jemu odpustil hříchy. Srdce boháče však bylo 
tvrdé a studené. Myslel jen na sebe, na Boha ne. 

Obrázek 4 + 5 

Lazar zemřel. Nevíme, co se stalo s jeho tělem, ale Bůh poslal své anděly, 
aby převedli jeho duši - skutečného Lazara - do nebe. 

Obrázek 6 

V té době zemřel i boháč. Opustil svůj nádherný domov, drahá roucha, hostiny a dobré časy. 
A Bůh jako kdyby řekl: „Ty jsi měl mnoho peněz po dlouhá léta. Rozhodl ses svůj čas a majetek 
užívat pro sebe a na mě si zapomněl. Nyní už nebude možnost to napravit, poznat mě a být se 
mnou.“ 

Jak velký a slavný pohřeb musel mít tento boháč! Ale jeho duše už byla daleko. 

Obrázek 7 

Odešla na místo, které Bible nazývá peklem. Hoří tam věčný oheň a boháč se tam velmi trápil. 
Mezi tímto místem trápení a místem odpočinku, kde se nacházel Lazar, byla velká propast – tak 
velká, že ji nikdo nemohl překonat. 

Boháč mohl vidět Lazara na pohodlném místě spolu s Abrahamem i ostatními lidmi, kteří již za 
svého pobytu na Zemi milovali Boha a věřili Mu. Abraham žil mnoho let předtím a Bůh si ho 
vybral, aby se stal praotcem jeho vyvoleného národa - Židů. Boháč věděl, že nemůže být s nimi, 
ale zavolal na Abrahama:  

Obrázek 8 

„Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě 
a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.“ (Lukáš 16:24)  

Obrázek 9 

Abraham mu však řekl: „Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, 
a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš.“ (Lukáš 16:25) Abraham připomněl 
boháči, že zapomněl na Boha a myslel jen na sebe. Jen vlastní vinou se dostal na to strašné 
místo, protože se nerozhodl věřit Bohu. 
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Obrázek 10 

Abraham také řekl: „A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, 
nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám.“ (Lukáš 16:26) 

Hřích je také velikou propastí, která nás odděluje od Boha. S hříchem ve svém životě se nikdy 
nedostaneme k Bohu. Ti, kteří se za svého života na Zemi k němu neobrátí a nesloží v Něm svou 
naději, po smrti už k tomu nebudou mít příležitost. Ocitnou se na místě trápení, odkud již není 
cesta ven. Mezi nimi a Bohem bude nepřekročitelná propast. 

Bůh připravil cestu, abychom se přes tu velkou propast dostali dřív, než zemře naše tělo. Musíš 
si vybrat, zda se po ní chceš vydat. V Bibli, v evangeliu Jan 3:16 je napsáno: „Neboť Bůh tak 
miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 
věčný“. Boží Syn - Pán Ježíš - přišel na tuto Zem z nebe a zemřel na kříži. Vzal na sebe trest za 
všechny naše hříchy. „Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za 
nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu…“ (1. Petrův 3:18). Ano, Pán Ježíš nezůstal mrtvý, vstal 
z mrtvých, vrátil se do nebe a chce nás tam přivést na místo, které pro nás připravil. Věříš, že se 
Pán Ježíš obětoval i za tebe a že ti v nebi chystá místo? 

Obrázek 11 

Boháč začal přemýšlet o svých pěti bratrech, kteří byli ještě na Zemi. Věděl, že ani oni nevěří 
v Boha. Řekl proto Abrahamovi: „Prosím tě tedy, otče, pošli jej (Lazara) do mého rodného domu, 
neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.“ (Lukáš 16:27-28)  

Obrázek 12 

Abraham však řekl: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!“ (Lukáš 16:29) Boháč věděl, že 
i on měl na základě toho, co je napsáno v Bibli, uvěřit v Boha, ale neudělal to.  

Obrázek 13 

Boháč věděl, že ani jeho bratři se nezajímají o to, co o Bohu slyšeli, a tak to ještě zkusil: „Ne tak, 
otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.“ (Lukáš 16:30)  

Obrázek 14 

Na to řekl Abraham: „Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo 
vstal z mrtvých.“ (Lukáš 16:31) 

Ježíš Kristus za svého života na Zemi vzkřísil několik lidí, a přesto, že i On sám vstal z mrtvých, 
mnoho lidí v něj a tomu, co říkal, neuvěřilo a ani dnes nevěří. 

Boží slovo nám jasně říká, co máme dělat, ukazuje cestu, kterou máme jít, ale rozhodnutí 
přenechá nám. Když jsme Božími dětmi - to znamená, že jsme už přijali Pána Ježíše za svého 
zachránce a Pána - musíme se rozhodovat každý den. Když se rozhodneme číst a poslouchat 
Jeho slovo - Bibli, staneme se silnějšími křesťany. Když se rozhodneme Boha poslouchat, lidé 
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uvidí, že On opravdu mění naše životy. A když se rozhodneme mluvit lidem o Pánu Ježíši, lidé 
budou schopni Ho přijmout. 

Jestliže jsi ještě nepřijal Ježíše za svého zachránce a Pána, je tu pro tebe vážná výstraha. 

Bůh v Bibli říká: „Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti.“ (Jeremjáš 21:8) Cesta smrti 
vede do místa muk. Cesta života vede do nebe k Bohu. A Pán Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, 
pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6) 

Boží slovo nám jasně ukazuje cestu. Říká nám o tom, kdo může být spasen, protože „všichni 
zhřešili“ (Římanům 3:23) a také o tom, že můžeme mít věčný život a kdo ho může dosáhnout 
(Jan 3:16). 

Když jsi ještě nepřijal Ježíše, můžeš to udělat teď. Náš verš k zapamatování nám říká: „Hle, nyní 
je čas příhodný, nyní je den spásy!“ (2. Korintským 6:2b) DNES je ten den, kdy si můžeš vybrat, 
zda přijmeš Pána Ježíše nebo ne. 

Když chceš, aby Pán Ježíš byl tvým Spasitelem, řekni Mu v modlitbě, že víš, že jsi zhřešil. Popros 
Ho, aby ti tvé hříchy odpustil. Řekni mu, že věříš, že On zemřel za tvé hříchy místo tebe. Také mu 
řekni, že Ho přijímáš za svého osobního Spasitele a Pána, kterého chceš poslouchat. 

MODLITBA: 

Náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že jsi poslal svého Syna Pána Ježíše, aby zemřel za naše hříchy. 
Děkujeme Ti, že jsi to udělal pro všechny, takže každý, kdo v Něho uvěří, bude mít odpuštěny 
hříchy a může jít do nebe, aby tam byl s Tebou. Pomoz nám každý den číst si Tvé slovo, žít 
podle Tvé vůle a mluvit druhým o cestě do nebe. Amen. 

 

PRO UČITELE: 

Požádejte ty, kteří právě přijali Pána Ježíše, nebo i ty, kteří by chtěli Ho přijmout, ale tomu zcela 
nerozumí, aby zůstali ještě chvilku s vámi k osobním rozhovorům, abyste se přesvědčili, zda 
znají své potřeby a zda se osobně rozhodli a poskytněte jim z Božího slova verše o jistotě 
spasení. 

Následující postup vám pomůže. Můžete si ho vytisknout a vložit do Bible jako pomůcku. 
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Pastorace s dětmi, které chtějí přijít ke Kristu 

(Připravte si Bibli a 5 barevných kostek Lega. Pokaždé dejte konkrétní kostku do ruky dítěti.)
 
 
Uklidnění dítěte   
 Proč chceš se mnou mluvit? (Chce spasení?)  
 Proč chceš přijít k PJ?  
 Jak je to s hříchem v tvém životě? (Uvědomuje si hřích?) 
 Už si něco takového někdy udělal? Požádal o spasení?  

(Ano – Jak? = Je nespasené?)  
 
Bůh (zlatá, žlutá kostka) 
 Kdo je Bůh?  (stvořitel, láska) 
 Jaký je?  (svatý, spravedlivý) 
 Jak k nám mluví? (skrze Bibli) 

 
Hřích (černá kostka) 
 Co je to hřích?  (Neposlušnost Boha, Je proti Bohu.) 
 Uveď příklady!  (skutky, slova, myšlenky) 
 Kdo hřeší?  (všichni) 
 Proč hřešíme?  (Narodili jsme se s touhou hřešit. Hřích je snazší) 
 Proč to vadí?   (Hřích zasluhuje trest.) 

 
Spasitel (červená kostka) 
 Kdo, jako jediný, tě může zbavit hříchu? (Ježíš) 
 Proč, jako jediný, tě může zbavit hříchu? (nikdy nezhřešil) 
 Co udělal pro tebe? (Ježíš vzal tvůj trest na sebe a zemřel na kříži za tebe) 
 Kde je teď?                (vstal z mrtvých a je živý se svým otcem Bohem v nebi) 

 

 
 
Jak může být spaseno (bílá kostka) 
 Vysvětlete verš (co má udělat -> co se stane) 
 Co chce Pán Ježíš, abychom udělali? 
 Co udělá Pán Ježíš? 
 Chceš se obrátit k PJ? Nebo si to chceš rozmyslet? 
 Varování – opravdu chceš? (Upozorněte na problémy.) 
 Povzbuďte dítě, aby se modlilo nahlas.   (pokud je připraveno) 

 
Jistota spasení 
 Verš, který jste použili, vysvětlí dítě  

(co jsi udělal -> co udělal Bůh) 
 ZASLÍBENÍ = Židům 13: 5b  

„Vždyť On sám řekl: Neopustím tě, ani nenechám.“ 
 
Duchovní růst Máš Bibli?  (zelená kostka) 
 Palec - Čti a nech se vést Biblí. 
 Ukazováček - Mluv s Pánem Bohem, naším nebeským Otcem. 
 Prostředníček - Řekni ostatním, co Pán Ježíš pro tebe udělal. 
 Prsteníček - Popros Pána Boha, aby ti odpustil, když zhřešíš. 
 Malíček - Setkávej se s ostatními křesťany.  

 
Modlitba za dítě 
Pamatuj si slib Pána Ježíše: „Nikdy tě neopustím“ (Židům 13:5).
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